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ZÁPIS č. 18/2014 
 

 

            z  veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Běhařov (dále jen OZ), která se 

konala v pátek 19.9.2014 v 19.30 hodin ve společenském sále obecního úřadu v Běhařově. 

 

 

 

Přítomno:     3 členové OZ, 2 omluveni   

19 občanů. 

 

 

Program:  1. Zahájení 

                 2. Informace OZ 

  3. Schválení pronájmu zařízení firmě RWE 

                    4. Schválení věcného břemene firmě ČEZ - pilířek 

             5. Diskuse 

6. Usnesení 

  7. Závěr               
                  

 

 

1. Schůzi zahájil starosta obce Kellner Jindřich. Jmenoval zapisovatele, pana Radka 

Švůgra, ověřovatele pana Stanislava Kubíčka. Starosta uvedl, že zasedání OZ bylo 

řádně svoláno a vyhlášeno podle zákona o obcích, že jsou přítomni 3 členové OZ a 

zasedání je usnášení schopné. Poté přednesl program veřejného zasedání. 

K navrženému programu nebylo připomínek, všichni přítomní členové OZ hlasovali 

pro takto navržený program. 

 

 

2.  Starosta seznámil přítomné s informacemi OZ: 

 

 V měsíci září bylo provedeno vodorovné dopravní značení před budovou OÚ, 

zároveň byl zřízen přechod pro pěší v horní části obce a byla umístěna 

dopravní značka „slepá ulice“ u cesty k vodárně. 

                         

 Plánuje se propojení vodovodu na konci u rybníka s novou zástavbou, kde se 

zjistil slabý průtok přes zámek. Akce proběhne v měsíci říjnu. 

 

 OZ rozhodlo o přesunutí plánované realizace akce na výměnu vodovodního 

řadu a kanalizace na hlavní ulici z návsi k rybníku, směrem na Janovice. Akce 

bude realizována v budoucnu. 

 

 Byly ořezány lípy u silnice v obci Úborsko z důvodu nebezpečí uschlých větví, 

které visely ze stromů nad komunikaci. 

 



 2 

 V měsíci červenci proběhlo sečení obecních pozemků firmou Trakom a druhé 

sečení proběhne v měsíci září, na jeho konci. O zeleň se v obci stará Petr 

Kučera a Jitka Majerová. Starosta obce oběma veřejně poděkoval. 

 

 Proběhla oprava naší CAS – bylo osazeno plovoucí čerpadlo na vozidlo a 

provedeny drobné opravy na vozidle, práce provedl Antonín Toman, sice 

pozdě, ale o to kvalitněji. 

 

 

3. Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo nájemní smlouvu č. 180684 pro firmu 

RWE. 

 

            Pro schválení hlasovalo:  3 členové OZ 

Proti schválení hlasovalo:  0 

Zdrželi se:    0 

 

 

4. Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo smlouvu o zřízení věcného břemene – 

služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IE-12-0004732 Běhařov, od č.p.20 

k Mileticům – kNN/VBP002. 

  
Pro schválení hlasovalo:  3 členové OZ 

Proti schválení hlasovalo:  0 

Zdrželi se:    0 

 

 

 

  

5.   Do diskuse se nikdo nepřihlásil. Starosta obce poděkoval úřadujícím zastupitelům a   

panu Tichému za občerstvení na veřejném zasedání. 

 

 

6.    Návrh usnesení přednesl starosta obce Kellner Jindřich 

 

 

.     7.    Závěr – starosta obce poděkoval všem zastupitelům a občanům za účast na VZ OZ   

 

 

 

 

 

 

Schůze byla ukončena ve 21 hodin.               Zapsal: ŠVŮGR Radek 

 

 

Zápis ověřili: Kubíček, Kellner 

 

 

 

 


